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I tidningen Dagen fick några personer 
frågan ”vad är du allergisk mot?” En äldre 
man svarade:

- I gudstjänsten: maratonlång, andefattig, 
vingbruten lovsångstrend.

Vad ligger bakom ett sådant uttalande? 
Jag vet inte men efter att ha följt debatten 
om lovsång på Dagens insändarsidor så står 
det klart att lovsången fortfarande är en vat-
tendelare i våra församlingar. Jag tror att en 
förklaring ligger i hur vi ser på gudstjänsten 
och på oss själva. Vi kommer till Kyrkan för 
att få snarare än att ge. Vi tar med oss vårt 
konsumtionstänkande in i gudstjänsten och 
recenserar det som sker på samma självklara 
sätt som annan underhållning som vi kon-
sumerar.

Med en djupt rotat synsätt på oss själva 
som åskådare, eller som publik om vi ska 
spetsa till det, så ställer vi krav på predikan, på 
sången och musiken och får vi inte vad vi vill 
ha så läcker vi ut vårt missnöje till omgiv-
ningen och likt en miljöbomb försuras vår 
andliga hemmiljö. Vilken tragisk förskjut-
ning i inställning. Begrunda kung Davids 
ord i Ps 122: jag blev glad när man sade till 
mig: Kom vi ska gå till Herrens tempel… 

Det är en plikt för Israel att prisa Herrens 
namn”. En modern människa ryggar säkert 
tillbaka för ordet plikt, en motvilja som 
bottnar i vår djupt rotade individualism 
som alltmer förskjuter människans behov 
mot centrum och vad som tillhör Gud till 
periferin.

Är lovsången något vi kan välja eller välja 
bort, ett tillval på gudstjänstmenyn? Svaret 
är nej! Vi kan konstatera att tillbedjan är en 
oskiljbar del av människans förhållningssätt 
till Gud. Kallelsen, ja uppmaningen att tillbe 
Gud går som en röd tråd genom Bibeln från 
första Mosebok till Johannes Uppenbarelse.
Lika tydligt som att omskärelsen markerade 
förbundet i GT mellan Gud och Israel så 
är tillbedjan Kyrkans signum!! En kristen 
församling som inte lovsjunger är otänkbar! 
Bibeln uppmanar oss gång på gång att lova 
Gud. Ta några tumverser i Psaltaren - Ps 
22:24, 29:1, 30:5, 33:1-3, Ps 81:3, 96:1, 147,7 
och 149:1 . Det är en härlig och inspirerande 
läsning. Och den som fortfarande är tvehåg-
sen gör väl i att meditera över följande visa 
ord från Kyrkofäderna: Vad är människans 
yttersta mål? Att ära Gud och njuta Honom 
för evigt!
Text: Lars Petersson
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Den 40:e utgåvan av Davids hjärta innehål-
ler tolv sånger varav över hälften är nyin-
spelade alster producerade av Lars Ekberg 
och Marcus Nielsen. Folk och Rickard 
Sundström står för två av de redan utgivna 
sångerna.

– Den här typen av skivor har ju en stor 
spridning till sin karaktär. Eftersom de både 
innehåller redan inspelat och nyinspelat 
material blir det alltid skillnader i soundet. 
Det är också styrkan i det hela, säger Lars 
Ekberg.

Han har samlat musikaliskt begåvade 
vänner i sin studio i Göteborg och bland 
annat mejslat fram svenska versioner av 

En mångfald av lovsång
Översättningar av sånger skrivna av Brenton Brown och Matt Redman samt ett hopplock av 

svensk lovsång. Nära Faderns hjärta 6 hämtar sitt innehåll från flera olika håll.

– Det kretsar inte kring någon församling, utan sångerna är i centrum, säger Lars Petersson 

som gjort urvalet tillsammans med skivans två producenter.

Brenton Brown-sångerna Everlasting God, 
Jesus You are worthy och Praise is rising.

– Det är bra låtar och de ligger i en fåra 
som jag tycker om. Jag tycker det var härligt 
när Brenton Brown var här. Det är alltid 
skönt att se människor i aktion, man fattar 
att de vet vad de håller på med.

Gitarrerna dominerar

Lars inspelningar är ganska gitarrbaserade 
till sin uppbyggnad.

– Eftersom det är välproducerade låtar 
från början har jag velat försöka fånga 
samma ton i det. Det är ganska rockigt med 
mycket energi.
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Med i studion fanns Emanuel Sandgren 
(gitarrer), Samuel Bäckrud (trummor), 
Björn Klingvall (bas), samt sångarna 
Hanna Bäckrud och Johan Sundqvist. Clas 
Vårdstedt och Erik och Ulrika Stenlund är 
några av dem som har jobbat med översätt-
ningsarbetet.

– En del låtar är ju fantastiskt bra, men 
när man sätter sig och ska översätta känner 
man att det är svårt att både vara trogen 
textens grundidé och få en följsam svensk 
översättning på det, säger Lars.
Varför är det viktigt att översätta?
– Det finns en väldig skillnad i hur bekväm 
man är med engelska. Utan att generali-
sera alltför mycket är det väl så att om man 
är född i Sverige och är uppväxt med det 
svenska språket kommer det alltid att vara 
det som ligger närmast hjärtat, som man 
har flest färger på paletten med. Har man 
en församling i Sverige med mest svenska 
människor är det ju det svenska språket som 
man predikar, talar och fikar på. Man kan 
se många översättningar som blivit otroligt 
mycket använda i Sverige, Ropa till Gud till 
exempel. Den har befäst sig i den svenska 
folksjälen trots att den är gjord på engelska 
från början.

”amerikansk pop”

I sin studio i Skövde har Marcus Nielsen 
spelat in översättningar av Matt Redmans 
Nothing but the blood och Hillsongs Made me 
glad, en sång som berört honom mycket. 
Han har även producerat en version av 
Bara Du är Gud från Livets ord-skivan 
Evige Gud.

– Det är amerikansk pop med ganska 
drivig gitarr, säger Marcus.

Han sjunger och spelar alla instrument 

6 7

själv, ett arbetssätt som han tycker fung-
erar bra eftersom han trivs med att göra 
färdigt ett ljudspår i taget. Harmoniken är 
densamma som i originalinspelningarna, 
men trummorna är programmerade för att 
sångerna ska ges en modernare känsla.

– Det betyder väldigt mycket för mig att 
musiken fångar textens innehåll.

En balansgång

Marcus menar att produktionen har varit 
en utmaning för honom.

– Å ena sidan har jag den professionella 
musikern i mig som vill att det ska låta bra. 
Samtidigt ska det vara lätt för församling-
arna att använda sångerna. Jag har försökt 
hitta balansen i det, men om man ska se det 
på det ena eller andra sättet har jag nog sat-
sat mest på produktionen, säger han.
Robert Lundqvist har bidragit med ett 
gitarrsolo och Bengan Andersson står för 
mixningen.
– Jag är supernöjd. Det har gått över för-
väntan och det kan jag inte minst tillskriva 
Bengan, säger Marcus.
Vad är tillbedjan för dig?
– Tillbedjan handlar om att komma inför 
Gud och ha ett liv tillsammans med och in-
för Honom. Det är en relation. Varje ackord 
och sångton som jag har tagit under inspel-
ningen är tillbedjan, men tillbedjan är så 
mycket mer än det. Det handlar om att lägga 
sig inför den man tillber, att man erkänner 
sin totala underkastelse inför Gud.

Text och foto: Per-Johan Thörn

Matt redmans första studioskiva sedan Where Angels Fear To 
Tread (2002), innehåller en stark uppsättning av moderna hymner 
för den lovsjungande kyrkan. Matt redman är en av de ledande 
låtskrivarna i den moderna lovsångsrörelsen. Hans överlåtelse 
till sitt hantverk och till sin kallelse har gett honom en plattform 
som mentor och inspiratör när han undervisar och leder lovsång 
på konferenser och festivalen runt om i världen.

Varje skiva har en början, en utlösande gnista. för Matt redman 
så var det två små ord i hans anteckningsbok som blev bränslet 
till några av hans mest passionerade sånger hittills – ”Beautiful 
News”! Dessa två ord har varit Matts kontinuerliga respons till 
alla mörka, dystra nyheter som uppfyller TVs och radios nyhets-
sändningar. 

- Evangelium handlar om att Jesus erbjuder ljus där mörker råder, 
frid istället för depression, hopp istället för förtvivlan. Det är san-
nerligen ”vackra nyheter” förklarar redman. 

– Jag försöker alltmer att skriva lovsånger med ena ögat på den 
ovane kyrkobesökaren. I sången Beautiful News så finns frasen 
”There’s a God who came down to save/and He calls your name 
vilket är första gången jag har skrivit en textrad i en lovsång som 
talar direkt till människor som inte känner Jesus. Vi måste våga 
testa våra sånger genom en icke-kristens filter och fråga oss om de 
beskriver Jesus på ett storslaget, nådefullt och relevant sätt?

De senaste åren har Matt varit involverad i en församlingsplan-
tering som kallas The Point, en församling som tillhör Church 
of England. 

– att plantera en församling är ett av de bästa sätt vi har att kom-
municera de underbara nyheterna om Jesus. Ibland är det riktigt 
tufft men när genombrotten kommer och du får se människors 
liv förvandlas så är det helt fantastiskt!

På nya skivan så gör Matt en laddad duett med gode vännen Martin 
Smith (Delirious). båda delar sina liv mellan att resa världen över 
samtidigt som de är djupt involverade i sina hemförsamlingar. 

– Jag tror det är därför Take it to the streets blev som den blev, 
vi är både överlåtna till att se Guds rike bryta in i våra lokala 
samhällen.

– Vi har universums mest fantastiska budskap men vi kan inte 
nöja oss med att bara sjunga om de goda nyheterna, vi måste 
förkroppsliga budskapet avslutar en inspirerad Matt redman

Matt Redman
Beautiful News

fortsättning från sidan 4



Den engelska skivetiketten Survivor Records 

firar i år sitt 10 års jubileum. 

Under de senaste tio åren har Survivor gått 

från att vara en liten skivetikett med en stor 

dröm till att bli ett världsledande skivbolag 

inom den moderna lovsången. De har släppt 

skivor med Matt Redman, Tim Hughes, Vicky 

Beeching, Brenton Brown m.fl och sångerna 

från deras skivor sjungs i kyrkor världen 

över. Vi har fått oss en pratstund med Lucy 

Mhondera och Les Moir på Survivor för att 

höra mer om Survivors spännande historia, 

hur det började och om vad som är hjärtat i 

allt som de gör.

Vad är Survivor och vad är visionen?

Lucy: Survivor är en skivetikett under 
Kingsways Communications. Visionen för 
etiketten är att producera resurser för att 
inspirera och utrusta en ny generation att bli 
delaktiga i lovsång. Survivor producerar både 
böcker och skivor och visionen sammanfattas 
i följande ord: 

Survivor is a label bringing you worship 
for a new generation. Freedom and fresh 
creativity have been released as thousands 
have gathered to worship God with pas-
sion and abandonment. It is our desire that 
these albums will inspire and enable people 
to express their worship to our Friend and 
King, Jesus.

Hur börjar historien om Survivor?

Lucy: Survivor startades 1996 av musikern 
Les Moir. Vid den tiden var ett skifte på gång 
inom lovsången och nya, unga lovsångsle-
dare började dyka upp; lovsångsledare som 

skulle kunna nå ut till de unga, till den nya 
generationen. Matt Redman, Paul Oakley 
och Tree63 var aktiva då och deras sound var 
annorlunda än den lovsång som redan fanns 
på marknaden. Les förstod att detta var den 
perfekta tidpunkten att utveckla en ny label 
som skulle fokusera på unga människor och 
Survivor föddes. 

Vilken var den första skivan som släpptes på 
Survivor?

Les: Första skivan som släpptes var Because 
of You med Paul Oakley. Den följdes av Soul 
Survivors live album från festivalen 1996 
och sedan Matt Redmans Friendship and 
the fear.

Vad är det ni söker i de lovsångsledare och 
grupper som ni jobbar med och hur ser dessa 
samarbeten ut?

Les: Vi söker efter människor som Gud 
använder och som redan har en profil och 
en plattform. 

Lucy: Vi jobbar väldigt nära olika ung-
domsorganisationer i England som t.ex. 
Soul Survivor och utvecklar goda relationer 
med dem. Generellt är det så att dessa orga-
nisationer reser upp nya lovsångsledare och 
genom våra goda relationer är vi med i den 
utvecklingen. 

Les: Survivor blir delaktiga när vi ser att 
en lovsångsledares tjänst växer och betjänar 
fler människor. Ofta pratar vi med ledarna 
inom rörelsen för att få deras input på vem 
det är som Gud reser upp.

Stora viktiga ögonblick?

Les: De handlar nästan alltid om när 
sånger skrivs. Vi är överväldigade över att 
se sånger som Here I am to worship, Blessed 
be your name och heart of worship spridas till 

så många som de har. 

Ni har ganska nyligen börjat samarbeta med 
skivbolaget Sixsteps, kan ni berätta hur det gick 
till och vad det innebär?

Les: Vi lärde känna Louie och Shelley Giglio 
och Chris Tomlin när de kom över till Eng-
land för att medverka på Soul Survivor festi-
valen år 2000. Vi förstod redan då att vi hade 
en liknande vision. För ca tre år sedan blev 
Matt Redmans album distribuerat av sixsteps 
i USA och förra året fick vi distributionen av 
sixsteps skivor i Europa. Det känns som om 
vi båda hjälper varandra i det vi står i. Fak-
tum är att precis nu, i denna stund, är Matt 
Redman ute på en tre månaders turné i USA 
med Chris Tomlin och Louie Giglio.

Vad tror ni är huvudorsaken till Survivors 
framgång?

Les: Jag kan bara hänvisa Survivors framgång 
till en önskan att få spegla vad Gud gör med 
den här generationen i lovsången. Att sam-
arbete med organisationer och rörelser har 
varit en viktig faktor, sen har vi blivit glatt 
överraskade att våra böcker sålt så bra. 

Hur ska ni fira ert jubileum?

Les: Vi firar vårt tio års jubileum genom att 
släppa skivan TEN – den berättar Survivors 
historia. Vi är så tacksamma och ödmjukt ex-
alterade över hur Gud har etablerat Survivor 
och vi ser fram emot kommande 10 år!
Text: Mia runeson

Nygift lovsångsledare som jobbar halvtid på David Me-
dia och pluggar musik på universitetet i uppsala.
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1. Ingen trend – vi är skapade till 
tillbedjare

Alla människor tillber, frågan är bara vad. 
Det är bara att följa spåren av vårt liv, våra 
val och prioriteringar så ser vi vad som sitter 
på tronen i våra liv! Louie Giglio har gett oss 
en bra definition på tillbedjan: Tillbedjan är 
vår respons, både personligt och tillsammans, till 
Gud för vem han är! för vad han gjort! uttryckt 
genom vad vi säger och hur vi lever! 

2. Tillbedjan kommer först!

Tillbedjan kan tyckas ”onyttigt” men det är 
vad vi är skapade till. Kyrkan blir ”nyttig” 
genom att vara ”onyttig”. Missionsteolo-
gerna säger att vi finns till för att missionera 
men mission finns för att tillbedjan saknas. 
Mission skall upphöra en dag – tillbedjan 
pågå i all evighet.

Verbet som kallar oss att tillbe Gud upp-
manar oss att knäböja och ge vår hyllning 
därför att Gud förtjänar den och för att det 
”anstår oss”. Det handlar inte om oss. Det 

är en tillbedjan som inte har en baktanke. 
Det handlar inte om att förbereda predikan, 
inta landet, skapa atmosfär... det är endast 
en kärlekshandling! Det är inte ens säkert 
att det får oss att må bättre. I världsliga 
termer en helt meningslös handling men 
det är vår passande respons, ett totalt fokus 
på Gud. Och det kommer att förändra oss. 
A W Tozer skriver: ”Gud gör allt med ett 
syfte. Blommorna skapades för att vara vackra, 
fåglarna för att sjunga, träden att bära frukt. 
Men Gud gjorde människans till skapelsens 
krona för älska Honom, och uppskatta Honom 
och njuta av Honom och tillbe Honom. Blom-
morna är fortfarande vackra, fåglarna sjunger 
fortfarande…men människan…Gud gav män-
niskan en harpa, större…mer strängar…men 
den ligger tyst vid våra fötter.” 

3. Lovsången är ett gensvar 

”Tillbedjan är vårt glada gensvar till den tre-
enige Gudens oändliga nåd!” (Marva Dawn)

Allt börjar med uppenbarelsen. Vi skulle 
inte veta något om Gud om han inte up-

penbarat sig själv. Teologerna talar om den 
allmänna och den särskilda uppenbarelsen. 
Naturen visar något på vem Gud är: 

Havet - Påminner mig om Guds gränslösa 
djup – och hur grund jag är

Stjärnhimlen – påminner mig om hur stor 
Gud är och hur obetydlig jag är.

I Romarbrevets 1:a kapitel så säger Pau-
lus: Det man kan veta om Gud är uppenbart 
bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 
Ända från världens skapelse ses och uppfattas 
hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och 
gudomliga natur genom de verk som han har 
skapat. Därför är de utan ursäkt.

Men mer än någonting annat så har 
Gud uppenbarat sig i Jesus. Jesus visar oss 
vem Gud är – den som har sett mig har sett 
Fadern Joh 14:9

Matt Redman säger: Vi ser och vi sjunger! 
Med andra ord, när vi verkligen ser Gud så 
brister vi ut i lovsång! Matt Redman igen: 
När det handlar om tillbedjan är det tronen som 
slår an tonen. När vi samlas är det inte bara 

till en kyrkolokal vi kommer; vi kommer inför 
Guds egen tron”. 

4. Det handlar inte om oss

Vi måste inse att gudstjänsten inte är till 
för oss. När utvecklingen går mot kristen 
underhållning så får vi påminna varandra 
om ordets betydelse. Gudstjänst = tjänst 
för Gud

Paulus vet råd för i Rom 12:1så uppma-
nar han oss under den helige Andes inspi-
ration: ge dig själv som ett levande offer som 
behagar Gud

..må han verka i oss det som behagar Honom, 
genom Jesus Kristus Heb 13:21

Jesus själv bekräftar i Mark 12: 29-30 vad 
som är alla människors högsta kallelse – att 
älska Gud av hela hjärtat. 

Text:  Lars Petersson

foto: Per-Johan Thörn

Lasse har jobbat heltid med musik sedan 1983 och 
de senaste 15 åren med fokus på lovsång. Han bor i 
umeå med hustrun Sara och tre hemmavarande barn. 
familjens andliga hemvist är umeå Vineyard. 

undervisa! (LÄr)
Jag vill dela med mig några nycklar till att förlösa lovsången i församlingen. Modellen kommer 

från Jesus.  Läs i Apg 1 där Lukas refererar till allt vad Jesus gjorde och lärde.  Så låt oss 

göra sammalunda i våra församlingar. Vi börjar med Lär så tar vi Gör i nästa nummer.



Nyheter

TeRRy McAlMoN
Holy

cARMAN
Live & reloaded

Soul SuRvivoR 
Love came down

liNcolN BRewSTeR
Let The Praises ring 

(The best of)

SoNic Flood
Glimpse - live recordings 
from around the world

 

SuRvivoR 10 yeARS
Ten

i woRShip 
Platinum

BRiAN doeRkSeN
Holy God 

New liFe woRShip
My Saviour lives

finns i din missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se 


